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Σ το δημοτικό συμβούλιο του Σεπτεμ-
βρίου, το πρώτο μετά τη σύμπρα-
ξη «Λαρίσση-Τζουλάκη», είχαμε την 

ανεξαρτητοποίηση του Λουκά Καρυτινού 
από το «δεξιό» της σκέλος, με τη σύμπραξη 
να μένει με είκοσι δημοτικούς συμβούλους 
και τη δημοτική αρχή να χάνει την απόλυτη 
πλειοψηφία. 
Εδώ, αξίζει να τονίσουμε πως στην ιδιαίτε-
ρη περίπτωση απόλυτης ισοψηφίας, η ψή-
φος του Προέδρου του συμβουλίου μετράει 
διπλή. Βέβαια, πριν φτάσουμε εκεί, θα πρέπει 
να θυμίσουμε πως η λευκή ψήφος, η απουσία 
και η μη συμμετοχή στην ψηφοφορία από 
την αντιπολίτευση παραμένουν «στο τραπέ-
ζι», επηρεάζοντας βέβαια υπέρ του Δημάρ-
χου την απαιτούμενη πλειοψηφία.
Με δεδομένο ότι έρχεται χειμώνας, καλό είναι 
από τη δημοτική αρχή να αποφεύγονται τα 
κρυολογήματα, για παν ενδεχόμενο. Ας ρω-
τήσουν τη φαρμακοποιό τους για αντιπυρε-
τικά.
Περαιτέρω, στο συγκεκριμένο συμβούλιο δεν 
προχώρησαν σε δημαιρεσίες, δηλαδή στην 
εκλογή προέδρων Νομικών Προσώπων, κα-
θώς σύσσωμη η Αντιπολίτευση ζήτησε χρόνο 
για διευκρινήσεις (σε μεταγενέστερη ημερο-
μηνία) ως προς τον αριθμό των μελών που οι 
παρατάξεις δικαιούνται ένθεν και ένθεν, κα-
θώς ο νέος νόμος της κυβέρνησης, σύμφωνα 
πάντα με την Αντιπολίτευση, δεν διευκρινίζει 
ξεκάθαρα το θέμα.
Τελικά, ο Πρόεδρος «έκανε την χάρη» της 
Αντιπολίτευσης –αν και δεν το παρουσίασε 
έτσι– και ανέβαλε τη συνεδρίαση για άλλη 
ημέρα.
Με πολύ ενδιαφέρον παρατηρήσαμε τον κα-
ταιγισμό ερωτήσεων από ολόκληρη την Αντι-

πολίτευση (ίσως και δύο ερωτήσεις από κά-
ποιους) που δέχθηκε ο Δήμαρχος. Ίσως είναι 
η πρώτη φορά που στην ενότητα των ερωτή-
σεων του μήνα, δήμαρχος δέχεται από όλες 
τις παρατάξεις τόσες πολλές και τόσο διαφο-
ρετικές ερωτήσεις για θέματα που απασχο-
λούν την πόλη.
Μερικές μέρες μετά έγινε γνωστό πως εκλε-
κτός του ΚΙΝΑΛ(ΠΑΣΟΚ) στην Π.Ε.Δ.Α. 
είναι ο Τζουλάκης. Όσο και αν παρουσιά-
στηκε λοιπόν ως ανεξάρτητος πριν τις εκλο-
γές ο Τζουλάκης, όσο και αν ειπώθηκε ότι 
έκανε δεξιά στροφή, όσο και αν συμπορεύ-
εται με τον αναμφισβήτητα εκ δεξιών συν-
δυασμό Λαρίσση, δεν κατάφερε να βγάλει 
το μανδύα ΚΙΝΑΛ. Όπως αναφέρει το έγκυρο 
parapolitika.gr αλλά και το toaerodromio.gr, 
ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης θα στηριχθεί, με-
ταξύ άλλων δημάρχων, από το ΚΙΝΑΛ.
Τώρα βέβαια, γίνεται ακόμη πιο άχαρος 
ο ρόλος της σύμπραξης των Κουκά, Σαρ-
διανού, Καραγιάννη, Βολίκα  και φυσικά 
του εκλεκτού της ΝΔ Λαρίσση  με το  Σταύ-

ρο Τζουλάκη που μάλιστα χαρακτηρίζεται 
από ιστοσελίδες ως διεισδυτικός και προς 
τον  ΣΥΡΙΖΑ (!!!) αλλά βέβαια είναι ΚΙΝΑΛ 
μπετόν (!!!)
Σίγουρα λοιπόν οι «κυβερνητικοί» του Λα-
ρίσση, ΑΝ θέλουν, μπορούν να «δουν» 
ΚΑΙ προς ΣΥΡΙΖΑ υπό τον διεισδυτικό Τζου-
λάκη που είναι επικεφαλής τους. Άλλωστε, 
προς ΚΙΝΑΛ «βλέπουν», θέλουν δεν θέλουν, 
λόγω σύμπραξης.
Φτηνά τη γλύτωσε ο Καρυτινός την πολιτι-
κή πολυχρωμία…
Φυσικά ένας «εκ δεξιών» μπορεί να έφυγε 
από τον Τζουλάκη, αλλά ο δρόμος είναι δι-
πλής κατεύθυνσης… σύμφωνα με τον νόμο.
Στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο και με 
την ψήφο του Παναγιώτη Τσιάπη,   Προέ-
δρου του Δημοτικού Συμβουλίου και Δη-
μοτικού Συμβούλου του Δημάρχου Τζου-
λάκη,   να μετράει διπλή, όπως προβλέπει 
ο νέος νόμος των ΟΤΑ σε περίπτωση ισοψη-
φίας σε ψηφοφορία, δεν πέρασε η πρότα-
ση σύσσωμης της Αντιπολίτευσης για 10% 

Όχι στην οριζόντια μείωση των δημοτικών  
τελών από Τζουλάκη-Λαρίσση
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μείωση των δημοτικών τελών κατοικιών 
στη  Νέα Σμύρνη για τη  φετινή χρονιά.  Αν 
και υπάρχουν και βελτιώνονται λίγο οι στο-
χευόμενες μειώσεις, καμία απολύτως οριζό-
ντια μείωση δεν έγινε δεκτή, ούτε για κατα-
στήματα, ούτε φυσικά για κατοικίες.
Οι παρατάξεις Κουτελάκη, Παυλόπουλου, 

Φραγκούλη, Κιουλάνη και Οικονόμου βρήκαν 

κοινό έδαφος, φέρνοντας τελικά μια πρόταση 

που όμως δεν πέρασε, όπως προαναφέραμε, 

λόγω μέτρησης ως διπλής της ψήφου Τσιάπη. 

Το αστείο, ή μάλλον το σοβαρό της υπόθε-
σης, είναι ότι εδώ και χρόνια είναι πλεονα-
σματικό το ισοζύγιο εσόδων-εξόδων από 
τα δημοτικά τέλη, προφανώς και επί Τζου-
λάκη, δηλαδή με απλά λόγια ο Δήμος ξο-
δεύει χρόνια τώρα για την καθαριότητα 
και το φωτισμό λιγότερα από τα δημοτικά 
τέλη που εισπράττει. Δεν είναι ένας ωραίος 
τρόπος να κάνεις γενικό πλεόνασμα;;; Του-
λάχιστον ας βελτιώσουν την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών αν μη τί άλλο…  

Ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος και 
πληρώνει και παραπάνω…
Αξίζει να σημειωθεί η αλλαγή στάσης της Ποι-
ότητας Ζωής στο θέμα των δημοτικών τελών. 
Άλλωστε, είναι γνωστό ότι τα δημοτικά τέλη 
παρουσιάζουν συσσωρευμένο πλεόνασμα 
χρόνων, όπως έγινε δεκτό από το Συμβούλιο. 
Θα ήταν φρόνιμο να δεχθεί βέβαια ο Κουτε-
λάκης την ευθύνη της… πλεονασματικής πο-
λιτικής χρόνων, πολιτική που δεν ήταν υπέρ 
των πολιτών, όσο και αν ήταν ελαφρώς στο-
χευόμενη. Βέβαια, και ως αντιπολίτευση μέ-
χρι φέτος δεν πρότεινε ποτέ οριζόντια μείω-
ση. Δεν γίνονται έτσι τα υγιή πλεονάσματα…
Έτσι, μετά την ισοψηφία 18 υπέρ της μείω-
σης και 18 κατά της μείωσης και φυσικά υπέρ 
της εισήγησης Τζουλάκη, ο πρόεδρος Τσιά-
πης, αφού επιβεβαιώθηκε ο νόμος περί ισο-
ψηφίας με την ψήφο να μετράει διπλή, έκρινε 
τελικά  πως δεν πρέπει να μειωθούν οριζό-
ντια τα δημοτικά τέλη των Νεοσμυρνιωτών 
ούτε για φέτος, αποδεικνύοντας έτσι πως εί-
ναι διατεθειμένος να πάρει και δύσκολες απο-
φάσεις, πάντα με γνώμονα ... το καλό της πό-
λης, όπως όλοι άλλωστε.
Άλλωστε, ο έμπειρος Τσιάπης –δευτερη θη-
τεία Πρόεδρος– γνωρίζει την έκφραση»τα 
φαρδομάνικα είναι για τους παπάδες»… και 
την απέδειξε ! 
Τώρα βέβαια, πόσες φορές θα χρειαστεί να 
ξανασυμβεί αυτό, κανείς δεν το γνωρίζει… 
Ήδη ήταν η δεύτερη φορά, καθώς το ίδιο έγι-
νε και στο θέμα της αναβολής της συζήτησης 
του κανονισμού (οργανόγραμμα) του Δήμου, 
στο οποίο βέβαια δεν έγινε πολύ ξεκάθαρο 
διότι διεκόπη η συνεδρίαση...
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δήμαρχος βρή-
κε «τη μείωση του 10% πολύ λίγο για τα νοικο-
κυριά και πολύ μεγάλο  για τον Δήμο και αυτή 
τη  στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι για μείωση των 
δημοτικών τελών».

Την πρόταση μείωσης των δημοτικών τε-
λών των κατοικιών κατά 10 % καταψήφισαν 
και οι νεοεκλεγμένοι Οδυσσέας Νασιμπιάν, 
Βαρμπομπίτη Ευαγγελία, Κωνσταντίνος 
Κωνσταντινίδης, Νεκτάριος Σαρδιανός (Λα-
ρίσσης), Κίμων Βολίκας (Λαρίσσης), Κα-
ραγιάννη Ντορίνα (Λαρίσσης), Πέτρος 
Κουκάς  (Λαρίσσης) μαζί φυσικά με τους 
υπόλοιπους παρόντες δημοτικούς συμβού-
λους του Δημάρχου Σταύρου Τζουλάκη.  Εν-
νοείται πως την πρόταση μείωσης καταψή-
φισε και ο εντεταλμένος και ως πρόσφατα 
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιώργος Κρι-
κής. Φυσικά, υπερψήφισε τη μείωση όλη η 
Αντιπολίτευση και ο ανεξάρτητος δημοτι-
κός σύμβουλος Γ. Καρυτινός.

Από τη  συνεδρίαση ολόκληρη άρα και από 
την ψηφοφορία απουσίαζε ο Γιώργος Λαρίσ-
σης, ο οποίος μάλλον  θα ψήφιζε αντίστοιχα 
με την παράταξη Τζουλάκη, με την οποία και 
συνέπραξε. Έτσι άλλωστε ψήφισαν και οι δη-
μοτικοί του σύμβουλοι.
Τώρα βέβαια γιατί δεν μειώθηκαν ούτε φέτος 
οριζόντια τα δημοτικά τέλη και αντιληπτό δεν 
έγινε, και κοινωνικά κρίθηκε αρνητικά.



4 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Η αποχή αποφασίζει
Του Πολυχρόνη Ντάγιου, Μέλος της ΕΣΗΤΛΣΥΜ
 

Ο συνεχιζόμενος πειραματισμός και οι 
συνεχείς αλλαγές εκλογικών νόμων 
και διαδικασιών σηματοδοτούν μια 

αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των πολιτικών, 
με αβέβαιο και προβληματικό αποτέλεσμα, 
ενώ το κοινό είναι όλο και περισσότερο απο-
γοητευμένο από την πολιτική. 
Επιβεβαιώνεται έτσι οτι ο μόνος σκοπός των 
αλλαγών είναι να εξασφαλίσουν τους εαυ-
τούς τους. Αυτές οι κυβερνητικές πρωτοβου-
λίες είναι υποκριτικές και δεν αντιμετωπίζουν 
το πραγματικό πρόβλημα: ότι το εκλογικό 
σώμα φαίνεται να βρίσκει την πολιτική της 
πολιτικής απρόσφορη και άσχετη. Η νέα γε-
νιά, είναι απίθανο να πεισθεί να οδηγηθεί σε 
συμμετοχή στην κάλπη, ενώ εξακολουθεί να 
αισθάνεται περιθωριοποιημένη από το πολι-
τικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, με οτι αυτό συ-
νεπάγεται. Μεγάλο ποσοστό από τους λίγους 
νέους ανθρώπους που συμμετέχουν, δυστυ-
χώς, είναι και οι ίδιοι δηλητηριασμένοι από 
κομματικές «ασθένειες» και ρουσφετολογικές 
νοοτροπίες και κρύβονται πίσω από τη βολή 
τους, συμβάλλοντας στην κεκαλυμμένη εκμε-
τάλλευση των εαυτών τους από τις παλαιότε-
ρες καρεκλοκενταυρικές γενιές που μας οδή-
γησαν στο σήμερα. 

Αλλά με την αποχή συμβάλλετε στην κακή 
Αρχή. Στα περισσότερα προϊόντα και υπηρε-
σίες, ο υγιής ανταγωνισμός εξασφαλίζει την 
υψηλότερη δυνατή ποιότητα στο χαμηλότε-
ρο δυνατό κόστος, χωρίς ανταγωνισμό η ποι-
ότητα μειώνεται και το τίμημα που πληρώ-
νουμε… ανεβαίνει. Πώς θα εξασφαλίσουμε 
λοιπόν την ποιότητα σε επίπεδο πολιτικών 

αρχόντων; Επιλέγο-
ντας και συμμετέ-
χοντας στις διαδι-
κασίες, οτιδήποτε 
και αν πιστεύουμε. 
Έτσι μόνο θα μας δο-
θεί η δυνατότητα να 
ελέγχουμε, σε ση-
μαντικό βαθμό, να 
έχουμε δικαιώματα 
και απαιτήσεις, αλ-
λιώς γινόμαστε συ-
νένοχοι στη κακοδι-
αχείρηση, σε όλα τα 
κακώς κείμενα της 
εκάστοτε αρχής αλλά 
και στην καταδί-

κη του υπόλοιπου πληθυσμού. Στην δική 
μας λοιπόν περίπτωση της Νέας Σμύρ-
νης, της πόλης μας, όπως φάνηκε ξεκάθα-
ρα στα αποτελέσματα των εκλογών, στα πο-
σοστά και τις αναλογίες, εσύ που απείχες  
οδήγησες στο να εκλεγεί μια αποδεδειγμένα 
πολύ κακή δημοτική αρχή, ίσως μία από τις 
χειρότερες που υπήρξε ποτέ στη Νέα Σμύρ-
νη, εκτιμώντας τους καιρούς. Μέσα σε πέντε 
χρόνια η πόλη έγινε πιο βρώμικη από ποτέ, 
οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές πιο διαλυ-
μένες από ποτέ, δεν κατάφεραν ούτε να συ-
ντηρήσουν όλα όσα είχαν έτοιμα να λειτουρ-
γούν στον αυτόματο. Εσύ όμως που απείχες 
τους νομιμοποίησες όλα τα κακώς κείμενα σε 
συνδυασμό πάντα με τους εξυπηρετηθέντες 
ψηφοφόρους, τώρα μόλις λίγους μήνες μετά 
το μετανιώνεις διαμαρτυρόμενος για τη βρό-
μικη πόλη και τα διαλυμένα πεζοδρόμια, για 
τα έργα της κακιάς ώρας που σε ταλαιπωρούν 
καθημερινά και όλα αυτά σε συνδυασμό με 
το υψηλό τίμημα που πληρώνεις στα τέλη. Η 
ποιότητα λοιπόν πέφτει, κατρακυλάει με γορ-
γούς ρυθμούς… και το τίμημα ανεβαίνει κυ-
ριολεκτικά και μεταφορικά.
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Έ να, τουλάχιστον, κακογραμμέ-
νο  κείμενο, μηδενικής  πολιτικής 
εμπειρίας, ελάχιστης έως μηδενι-

κής κομματικής πειθαρχίας αλλά και περι-
ορισμένης ανθρωπιάς  υπογράφεται στις 12 
Οκτωβρίου από την Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Πε-
ντέλης κ. Φαίη Νικητοπούλου, σύζυγο του 
Γιώργου Λαρίσση, επικεφαλής της «Πρωτο-
βουλίας για τη Νέα Σμύρνη», παράταξη που 
συνέπραξε με τον δήμαρχο Τζουλάκη.
Το κείμενο είχε παραλήπτη τον υπουργό Προ-
στασίας του Πολίτη της κυβέρνησης της Νέας 
Δημοκρατίας κ. Μ. Χρυσοχοϊδη. Όταν κά-
ποιος συντάσσει  έτσι μια επιστολή –όντας 
πρόεδρος ΟΝΝΕΔ δήμου– την οποία απευ-
θύνει σε υπουργό  για ένα τόσο ευαίσθητο 
και εθνικό θέμα, χάνει όχι μόνο την πιθανή 
επιχειρηματολογία του προς κάποια σωστή 
κατεύθυνση, αλλά γίνεται και δικαίως θύμα 

όλων των πλευρών της πολιτικής αλλά και 
μερίδας της κοινωνίας.
Το κείμενο που ακολουθεί έκανε το  γύρο 
του διαδικτύου στην  κυριολεξία σε τέσσε-
ρις ώρες σε όλες τις ιστοσε-
λίδες  –ημέρα Κυριακή– ενώ 
χαρακτηρίστηκε, μεταξύ άλ-
λων, «ρατσιστικό, με ρατσιστι-
κά και ακροδεξιά στερεότυ-
πα», «ρατσιστικό», «η επιστολή 
δεν υπηρετεί τη  θέση της ΟΝ-
ΝΕΔ», «ακροδεξιού ύφους» 
και πολλά άλλα. Το διαδί-
κτυο «σταύρωσε», όπως είπε 
ο Βουλευτής ΝΔ Κ. Κυρανά-
κης, την κ. Λαρίσση, ενώ ο 
Περιφερειάρχης Γ. Πατού-
λης ανέφερε χαρακτηριστι-
κά πως «άλλο αν εξέφρα-

ζε τον εαυτό της και άλλο όταν υπογράφει ως  
πρόεδρος ΟΝΝΕΔ». 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Ε ίναι γεγονός ότι η εκλογική επιτυχία της 
Πρωτοβουλίας της Νέας Σμύρνης στις 
δημοτικές εκλογές μπορεί να χαρακτη-

ριστεί και ως «νίκη». Είχε βέβαια και λίγο απα-
γορευμένα από τον εκλογικό νόμο μπλουζά-
κια της τελευταίας ημέρας, αλλά οκ, έγινε η 
«έκπληξη»…
Ας μην μπερδεύουμε όμως τη νίκη με το βαθ-
μό επιτυχίας μιας παράταξης. Τις εκλογές τις 
κέρδισε ο Τζουλάκης, εκλέγο-
ντας 15 δημοτικούς συμβούλους 
μέσα σε μια περίοδο που φαινό-
ταν ότι δεν θα χρειαστεί να προ-
χωρήσει σε αναγκαστικές συνερ-
γασίες και πως το μόνο κόστος 
της Απλής Αναλογικής θα είναι –
συγκριτικά με την προηγούμενη 
θητεία– το μπόνους των 10 δη-
μοτικών συμβούλων.
Η σύμπραξη με την παράταξη 
Λαρίσση λοιπόν δεν ήταν ανα-
γκαία για καμία από τις δύο πα-
ρατάξεις και αυτό φάνηκε στις 
θέσεις ευθύνης που δόθηκαν στους συμβού-
λους Λαρίσση. Μια άχαρη αλλά έμμισθη Αντι-
δημαρχία στον Κουκά, μια εντελώς άσχετη με 
τις γνώσεις του Βολίκα θέση –αυτή του Γραμ-
ματέα του Δημοτικού συμβουλίου– μια θέση 
τίτλου και μόνο στην Καραγιάννη και μόνο με 
τον ίδιο το Λαρίσση και το Σαρδιανό να λαμ-
βάνουν Νομικά Πρόσωπα με προϋπολογισμό 
και διοικητική ευθύνη. 
Η σύμπραξη «πουλήθηκε» ως λύση ακυβερ-
νησίας –πράγμα ξεκάθαρα μη ρεαλιστικό– 
ενώ στέλεχος της παράταξης Λαρίσση (Ν.
Σαρδιανός) άφησε ξεκάθαρα να εννοηθεί 
σε συνέντευξη στο NstvLive πως «η Πρωτο-
βουλία θα συνεργαζόταν και με τον Κουτελά-
κη, αν επικρατούσε και επιθυμούσε», και πως 

«δεν τους ταιριάζει ο ρόλος της Αντιπολίτευ-
σης».   «Θέλω να θυμίσω ότι από τις αρχές του 
καλοκαιριού συναντηθήκαμε ως παράταξη, 
συμφωνήσαμε όλοι ομόφωνα ότι θέλουμε να 
παράγουμε έργο, και ότι, αν προταθεί μια σύ-
μπραξη με προγραμματική σύγκλιση, εμείς θα 
την αποδεχθούμε» όπως επιβεβαιώνει δημό-
σια και η Ντορίνα Καραγιάννη. Ήρθαν έτοιμοι 
οι άνθρωποι.

Ο Καρυτινός βέβαια δήλωσε σε συνέντευξή 
του στο NstvLive πως «στην Διοίκηση του Δή-
μου πρέπει να πάρω μαθήματα, αλλά έχω αντί-
ληψη». Αυτό είναι μια άλλη πολιτική προσέγ-
γιση για λίγους… Αυτός δεν ήρθε έτοιμος…
Θα μπορούσαν να ονομάσουν την παράταξη 
«Σύμπραξη για τη Νέα Σμύρνη» (;) για να δια-
σκεδάσουμε και λίγο τις εντυπώσεις της πιθα-
νής σύμπραξης με τον εκάστοτε Δήμαρχο (εκ 
των Τζουλάκη-Κουτελάκη).
Μετά τη σύμπραξη βέβαια, η ενιαία Δημοτι-
κή αρχή ξεκίνησε –όσο πρόλαβε– με 21 δη-
μοτικούς συμβούλους, έχοντας έτσι αριθμη-
τική πλειοψηφία στα δημοτικά συμβούλια, μη 
έχοντας θεωρητικά καμία ανησυχία για την 
υπερψήφιση ή όχι των θεμάτων.

Την απόλυτη πλειοψηφία ήρθε να «σπάσει» η 
ανεξαρτητοποίηση Καρυτινού (εκ Λαρίσση), 
με αποτέλεσμα η δημοτική αρχή να περιορι-
στεί στους 20 δημοτικούς Συμβούλους.
Οι δημαιρεσίες πέρασαν εύκολα, αλλά ήδη 
τμήμα της κοινωνίας είχε αρχίσει να αναρω-
τιέται για ποιό λόγο η σύμπραξη και, αφού 
συνέπραξαν, γιατί είχαν κατέβει αντίπαλοι 
στις εκλογές.

Η μη επιχορήγηση της Εστίας με την 
πολιτική υπεκφυγή του «δεν ζήτη-
σε επιχορήγηση» , η σύμπλευση με 
τη δημοτική αρχή στη μη οριζόντια 
μείωση των δημοτικών τελών αλλά 
και η συμμετοχή δια της θετικής ψή-
φου ακόμη και σε πολιτικά αλαζο-
νικές απόψεις του Δημάρχου, όπως 
το να μην δέχεται σε σοβαρά θέμα-
τα να δοθεί παράταση μελέτης μιας 
εβδομάδας όταν όλη η αντιπολίτευ-
ση το ζητάει, σκιαγραφούν την άμε-
ση παραταξιακή πειθαρχία των συμ-
βούλων Λαρίσση στο Δήμαρχο. 

Καμία τοποθέτηση κανενός τους για την 
Εστία. «Ναι στην εισήγηση του Δημάρχου». 
Καμία θέση για τη μη μείωση των δημοτικών 
τελών. «Ναι στην εισήγηση του Δημάρχου». 
Και ο επικεφαλής τους; Πολιτικά ανεπαρ-
κής να στηρίξει με δημόσια θέση τη δημοτι-
κή αρχή; Ούτε έστω μια κουβέντα υπέρ των 
εισηγήσεων Τζουλάκη! Έτοιμοι να διοική-
σουν… νομικά πρόσωπα είναι. Άλλωστε είναι 
ενεργητικοί και φρέσκοι, όπως δηλώνουν.
Ήρθε τέλος και η ρατσιστική επιστολή Φαίης 
Νικητοπούλου Λαρίσση –συζύγου του Γιώρ-
γου– και το «γλυκό έδεσε». Ακόμη μια «δυ-
σκολία», επικοινωνιακή αυτή τη φορά.
Περισσότερα για την επιστολή στο παρακάτω 
άρθρο του «Π».

Γιώργος Λαρίσσης - Άρχισαν τα ζόρια

Σάλος και παραίτηση από την ΟΝΝΕΔ  
της συζύγου Λαρίσση, Φ. Νικητοπούλου
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Η κ. Φαίη Νικητοπούλου παραιτήθηκε μετά τον σάλο, 
ενώ, σύμφωνα με την ΟΝΝΕΔ «τις αμέσως επόμενες 
ημέρες θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες από τον 
Κανονισμό Λειτουργίας της Οργάνωσης πειθαρχικές δι-
αδικασίες». Φυσικά η παραίτηση έγινε δεκτή. 
Το Παρατηρητήριο Ρατσιστικών Εγκλημάτων  κατέ-
θεσε μηνυτήρια αναφορά για το θέμα προς το Τμήμα 
Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας.

Η κ. Νικητοπούλου έγραψε στον προσωπικό της λο-
γαριασμό:
«Το ταξίδι τελειώνει εδώ...
Παραθέτω απόσπασμα από την επιστολή παραίτησής 
μου ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Πεντέλης: «…σας ευχα-
ριστώ όλους για τη συνεργασία κατά το διάστημα της 
προεδρίας μου στην ΟΝΝΕΔ Πεντέλης. Ύστερα από την 
ανοικτή επιστολή μας για τη μεταφορά μεταναστών στα 
Μελίσσια, για την οποία αναλαμβάνω πλήρως και προ-
σωπικά την ευθύνη, αντιλαμβάνομαι ότι σας έφερα σε 
δύσκολη θέση και γι’ αυτό καταθέτω την παραίτησή μου. 
Ήδη στα κοινωνικά δίκτυα έχω δηλώσει ότι θα υποστη-
ρίξω όποια θέση της ΟΝΝΕΔ και των θεσμικών οργάνων 
επί του θέματος. Έχω επίσης δηλώσει σιωπή από εδώ και 
πέρα, αντιδρώντας στο ανελέητο bullying που υφίστα-
μαι. Είναι αδιαπραγμάτευτη η υποστήριξή μας στην Κυ-
βέρνηση αλλά και στους νόμους της χώρας μας. Και γι’ 
αυτό επίσης τοποθετήθηκα. Ευχαριστώ και πάλι και πα-
ρακαλώ να ενσκήψετε στο πρόβλημα που έχει δημιουρ-
γηθεί στα Μελίσσια. Σας το ζήτω ως πολίτης.»

Ακολουθεί η επιστολή 
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Α νεργία - Τεχνολογία. Δυο διαφορετικά 
θέματα που στις προηγούμενες δεκα-
ετίες δεν θα μπορούσαμε να αντιλη-

φθούμε πως το ένα θα έχει αλληλεπίδραση 
με το άλλο. Ας πάμε όμως από την αρχή, από 
τα γενικά στα πιο ειδικά και στην επεξήγησή 
τους. 
Η ανεργία δεν είναι μια φυσική καταστροφή, 
αλλά μια κοινωνική ιδιομορφία που υπήρ-
χε πάντα ανά τους αιώνες. Απλώς, στην κάθε 
εποχή υπάρχει. Η κατάσταση αυτή κάνει τον 
καθένα μας να σκέφτεται διαφόρους τρό-
πους για να την ξεπεράσει, άλλοτε έξυπνους, 
άλλοτε παρορμητικούς, άλλοτε κακόβουλους 
προς το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή, οδηγεί-
σαι στην προσπάθεια να βρεις μια εργασία 
με βάση τις δυνατότητές σου και τα εφόδιά 
σου (πτυχία, επαγγελματική εμπειρία, μορ-
φωτικό επίπεδο) –αν και συχνά ακόμη κι αν 
έχεις πολλά προσόντα μπορεί να βρεις μια 
θέση εργασίας, αλλά όχι σε αυτό που έχεις 
εξειδικευτεί– αλλά και σε εργασίες που εί-
ναι του κατωτέρου μισθού όπου προτιμού-
νται πλέον άτομα με πλούσιο βιογραφικό ή 
ανώτερο επίπεδο μόρφωσης από έναν μέσο 
εργάτη. Μπορεί να μην έχεις, όμως, πολλά 
εφόδια ή μια κατάλληλη γνωριμία για να  

«τρουπώσεις», όπως έλεγε και ο Βουτσάς 
σε μια ελληνική ταινία, μπορεί και να έχεις 
αυτά τα εργαλεία που απαιτεί η συγκεκρι-
μένη θέση, όμως ο ανταγωνισμός να είναι 
τόσο μεγάλος που πάλι κάποια γνωριμία θα 
πρέπει να σε προωθήσει καταλλήλως για να 
«κάτσεις»στην πολυπόθητη καρέκλα. Επί-
σης, ίσως να βρεις μια εργασία που να σου 
αρέσει, αν είσαι ανειδίκευτος που προσπαθεί 
να ανακαλύψει σε τι μπορεί να είναι καλός ή 
τι θα του άρεσε να κάνει ως εργασία. Αν την 
κάνεις από ανάγκη θα φυτοζωείς μέσα σε αυ-
τήν ή θα αλλάζεις εργασίες σαν τα πουκάμισα 
μέχρι να βρεις την κατάλληλη που θα εφαρ-
μόζει πάνω σου. Άλλη λύση είναι να μετανα-
στεύσεις σε άλλη χώρα όπου οι σπουδές σου 
ή η επαγγελματική σου εμπειρία θα ευδοκι-
μήσουν σε ιδανικότερες συνθήκες. Αν όμως 
δεν τα καταφέρεις, η ανεργία σε φτάνει σε 
σκοτεινά μονοπάτια όπως είναι η φτώχεια, η 
επαιτεία και, χειρότερα, στην εγκληματικότη-
τα, συνθήκες και δεινά που η ανθρωπότητα 
δεν μπόρεσε ποτέ να αντιμετωπίσει. Αυτό εί-
ναι αποδεδειγμένο από την ιστορία της αν-
θρωπότητας, όπου πάντα, σε κάθε κοινωνική 
κλίμακα και κάθε πολιτισμό υπήρχαν οι ζητιά-
νοι, οι ληστές, οι πειρατές, αλλά και οι άγριες 

φυλές ανά την υφήλιο, που πλιατσικολογού-
σαν. 
Η τεχνολογία παρέχει τα μέσα και τις λύσεις 
για να αντιμετωπιστεί η ανεργία καθώς βοη-
θά την εύρεση εργασίας, εντός και εκτός χώ-
ρας. Νέοι επιχειρηματικοί ορίζοντες, ιδέες, 
πόροι, νέες εμπορικές συμφωνίες, άνοιγμα 
νέων θέσεων εργασιών που βασίζονται πάνω 
στην τεχνολογία· κάποιες ήδη υπάρχουσες 
εργασίες άρχισαν να συνεργάζονται με νε-
ώτερες ώστε να εξελιχτούν και όχι να εκλεί-
ψουν. Επίσης η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, 
και πολιτιστικών στοιχείων, τα οποία διασώ-
ζονται μέσω της τεχνολογίας, γενικότερα βο-
ηθούν να προχωρήσουμε προς τον 21ο αι-
ώνα. Ωστόσο και αυτή εγκυμονεί κινδύνους, 
όπως την εκμετάλλευση των προσωπικών 
δεδομένων και ότι όλα πια «φακελώνονται»: 
πώς ζούμε, τι τρώμε, τι αγοράζουμε, η αναζή-
τηση ερωτικών συντρόφων, οι πληρωμές και 
πολλά ακόμα. Πλέον, χωρίς κινητό και ιντερ-
νέτ είσαι σαν κλινικά νεκρός και δεν υπάρχεις 
σχεδόν για κανέναν. 
Άρα, συνοψίζοντας, η ανεργία μπορεί να κα-
ταπολεμηθεί μέσω της τεχνολογίας, αλλά η 
τεχνολογία από ποιον μπορεί να προστα-
τευτεί; 

Πώς μπορώ να διαχειριστώ έναν χωρισμό; ΜΕΡΟΣ Α’
Γράφει η Γεωργία Τσιάκου, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ
Ψυχοθεραπεύτρια-Σύμβουλος Αυτοεκτίμησης και Διατροφικών Διαταραχών

Ε πιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σκλη-
ρή αλήθεια: αν κάποιος θέλει να είναι 
μαζί σας, θα το κάνει. Τίποτα δεν κρατά-

ει «με το ζόρι» και αν κρατήσει αυτό θα είναι 
για λίγο… Ο χωρισμός και κυρίως η συνειδη-
τοποίηση ότι τελικά όσα έχουμε συνδέσει με 
κάποιον άνθρωπο βλ. συνήθειες, επικοινω-
νία, κοινά όνειρα, γνωριμίες, εμπειρίες κ.ο.κ. 
δεν θα υπάρχουν πια: είναι μια σκληρή πραγ-
ματικότητα που για κάποιους μπορεί να έρθει 
αναίμακτα ενώ για άλλους κοστίζει πολύ πε-
ρισσότερο και πονάει βαθιά. Κάθε χωρισμός 
πράγματι ακολουθεί τα πέντε στάδια του 
πένθους: Άρνηση-Διαπραγμάτευση-Θυμός-Α-
πελπισία-Αποδοχή, γιατί πολύ απλά είμαστε 
προγραμματισμένοι για να κάνουμε αυτούς 
τους κύκλους «ιεροτελεστικά» στο μυαλό 
μας και στην καρδιά μας ώστε να ολοκληρω-
θεί αυτή η διαδικασία των σχέσεων. Το πέν-
θος του αποχωρισμού για πολλούς μπορεί να 
ξεκινάει ήδη μέσα στη σχέση (ψυχολογικά) 
και να φτάνουν στον επίσημο σωματικό χω-
ρισμό πολύ πιο έτοιμοι και προετοιμασμένοι 
(γι΄ αυτό βλέπουμε συχνά ανθρώπους που 
δεν βιώνουν πλέον κάποια θλίψη η στεναχώ-
ρια παρά το γεγονός ότι π.χ. μόλις πήραν δι-
αζύγιο).
Ένας καλός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε 
ένα χωρισμό (είτε τον υποκινήσαμε είτε τον 

δεχθήκαμε ως απόφαση του άλλου) είναι αρ-
χικά να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν συνέ-
βη αναίτια. Πάντα υπάρχει λόγος στον οποίο 
συμμετέχουν ενεργά και οι δύο πλευρές : ποτέ 
δεν φταίει μόνο ο ένας. Παίρνοντας χρόνο να 
κάνουμε αυτήν την αποτίμηση, καλό θα ήταν 
να αφήσουμε στην άκρη το ρήμα «φταίω» κα-
θώς αυτό κουβαλάει και μια ενοχή. «Επέλεξα» 
είναι μια λέξη που δείχνει και την προτίμηση 
μας (υποστηρίξτε τον εαυτό σας και τις απο-
φάσεις σας…) και την ευθύνη μας καθώς τί-
ποτα δεν θα έπρεπε να είχε γίνει διαφορετικά 
από τον τρόπο που ήδη έγινε. Αφήστε λοιπόν 
κοινούς γνωστούς και συγγενείς και κόψτε –
τουλάχιστον αρχικά– κάθε επικοινωνία με το 
παρελθόν σας με εκείνον τον άνθρωπο. Αυτό 
θα σας βοηθήσει να δείτε ανεπηρέαστα την 
κατάσταση και να εκτιμήσετε ρεαλιστικά το 
εάν ήταν καλή ή κακή πράξη για εσάς. Η εστί-
αση στο παρελθόν και στο μέλλον μας ανα-
γκάζει να παραμείνουμε κολλημένοι σε έναν 
ατέρμονα βρόγχο πόνου και σύγχυσης και 
παρατείνει τη διαδικασία επούλωσης. Μεί-
νετε παρόντες στη στιγμή και αφήστε τα συ-
ναισθηματικά τραύματα να θεραπευτούν 
φυσικά. Αγκαλιάστε τα συναισθήματά σας. Εί-
ναι μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας και 
αφήστε τον εαυτό σας να αισθάνεται ό,τι αι-
σθάνεστε κάθε φορά που το νιώθετε.

Μάθετε το μάθημα της αγάπης που ήρθε αυ-
τός ο άνθρωπος να σας δώσει. Παρ’ όλο που 
είναι δύσκολο να αποδεχτείτε ότι η σχέση 
έχει τελειώσει, έχετε κερδίσει ανεκτίμητες 
πληροφορίες από την εμπειρία σας μαζί του/
της. Είστε σε καλύτερη θέση να αναγνωρίσε-
τε ακόμη περισσότερο αυτό που πραγματικά 
χρειάζεστε σε μια σχέση και να γνωστοποιεί-
τε αυτές τις ανάγκες σε άλλους. Καμία σχέση, 
ανεξάρτητα από το πόσο αρνητική μπορεί 
να φανεί, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «απο-
τυχία» εάν έχετε «μεγαλώσει», ως αποτέλε-
σμα της εμπειρίας. Αν είστε ανοιχτοί σε αυτό, 
κάθε σχέση προσφέρει τη δυνατότητα πνευ-
ματικής ανάπτυξης και εξέλιξης. Δεν υπάρχει 
σωστό ή λάθος εδώ.
Δώστε την εμπιστοσύνη στον εαυτό σας 
πίσω: βρείτε τον χρόνο που χρειαζόσαστε 
για να κάνετε όλα όσα σας ευχαριστούν και 
σας ανεβάζουν. Φερθείτε    του όμορφα αντί 
να τον κατηγορείτε για όσα «δεν έγιναν» και 
πείτε του τι είναι ελεύθερος να κάνει στο εξής. 
Δείτε τους φίλους σας, πηγαίνετε σινεμά ή πε-
ριπάτους, μαγειρέψτε, ξεκινήστε μια νέα δρα-
στηριότητα και γνωρίστε καινούργιο κόσμο. 
Να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας. Μόλις ξε-
κίνησε μια καινούργια σελίδα στη ζωή σας…

Άνεργία - Τεχνολογία
Γράφει ο Χρήστος Κορφοξυλιώτης, Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ
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Πριν από μερικές ημέρες, στην εκπομπή 
Πρώτος Σκόρερ του ραδιοφωνικού 
σταθμού του NSTV, είχαμε τη χαρά να 

φιλοξενούμε στο στούντιο το νέο προπονητή 
της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Πανιωνί-
ου, Γιώργο Χατζηδάκη, καθώς και την αρχη-
γό των κυανέρυθρων, Μαριάννα Αξιοπούλου.
Οι καλεσμένοι μας μίλησαν για την προσπά-
θεια που ξεκινά φέτος η ομάδα στο πρωτά-
θλημα της Α2, καθώς και για το πώς αυτή χτί-
στηκε μέσα σε λίγες μόνο ημέρες: 
«Είναι τεράστια τιμή να είσαι προπονητής 
ενός συλλόγου που ονομάζεται Ιστορικός. 
Είναι μια δύσκολη περίοδος για εμάς από τη 
στιγμή που η ομάδα πήρε την απόφαση να 
συμμετέχει στην Α2 και φτιάξαμε ένα ρό-
στερ στο… και πέντε. Ανέλαβα μια ομάδα χω-
ρίς κανένα δελτίο, χωρίς να υπάρχει ούτε μία 
παίκτρια από πέρσι και μέσα σε δέκα μέρες 
ουσιαστικά τη χτίσαμε από την αρχή», ήταν 
τα πρώτα λόγια του κόουτς, ενώ η Μαριάννα 
Αξιοπούλου τόνισε: «Αποδέχθηκα την πρό-
κληση του Πανιωνίου και υπήρχε μεγάλο άγ-
χος για το αν η ομάδα αυτή προλαβαίνει να 
στελεχωθεί, γιατί παίζοντας στην Α2 εμένα 
προσωπικά δεν μου ταιριάζει να μην έχω στό-

χους και δεν ταιριάζει και στον Πανιώνιο να 
μην έχει πρωταγωνιστικό ρόλο από τη στιγ-
μή που βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία. 
Ευτυχώς φτιάχτηκε ένα πολύ καλό ρόστερ, 
όμως θα υπάρχει ένα ερωτηματικό στην 
αρχή αφού η ομάδα δημιουργήθηκε κάτω 
από δύσκολες συνθήκες. Με τις υπόλοιπες 
παίκτριες πάντως έχουμε αποκτήσει από την 
αρχή πολύ καλή χημεία και υπάρχει μια πολύ 

θετική ενέργεια στην ομάδα».
Η αρχηγός του Πανιωνίου, η 
οποία είχε περάσει από την 
ομάδα και τη σεζόν 2011-12, 
μίλησε για το πώς είναι να επι-
στρέφει στο σύλλογο και να 
παίζει με τα χρώματά του:
«Είναι κάτι διαφορετικό. Στο 
πρώτο μου πέρασμα εκτίμη-
σα πολύ πως ο Ερασιτέχνης 
αφού είχα αποχωρήσει από 
την ομάδα φρόντισε ώστε να 
καλυφθούν τα οφειλόμενα και 
αυτό είναι κάτι που μου έκανε 
πολύ θετική εντύπωση. Επει-
δή μένω κοντά, πάντα ο Πανι-
ώνιος υπήρχε στα ακούσματα, 
στα ερεθίσματά μου και επίσης 
είναι διαφορετικό όταν σε ρω-
τούν πού παίζεις να λες “στον 
Πανιώνιο”. Πάντα ο κόσμος το 
εισπράττει διαφορετικά».
Τι θέλει να δει από την ομάδα 
του φέτος ο προπονητής των 
κυανέρυθρων και τι να περιμέ-
νει να δει ο κόσμος του Πανιω-
νίου; 
«Λόγω του είχαμε έλλειψη χρό-
νου στο σχεδιασμό της ομάδας 
δεν θέλω να βάζω ψηλά τον 
πήχη. Θέλω κάθε φορά που 
βγαίνει ο Πανιώνιος στο γήπε-
δο να διεκδικεί τη νίκη με νύ-
χια και με δόντια. Είμαστε μια 

ομάδα με καινούργια διοίκηση, καινούργιο 
προπονητή και δεκατέσσερις καινούργιες 
παίκτριες, επομένως ακόμη και να έρθουν κά-
ποια θετικά αποτελέσματα θέλω να είμαστε 
ταπεινοί. Προσωπικά θέλω να βγούμε πρώ-
τοι, όμως αν δεν είμαστε συνειδητοποιημέ-
νοι υπάρχει κίνδυνος να βγούμε από το στόχο 
μας» ήταν τα λόγια του Γιώργου Χατζηδάκη, ο 
οποίος αναφέρθηκε και στο επίπεδο της φε-
τινής Α2: «Είναι ένα πρωτάθλημα τριών ταχυ-
τήτων, στο οποίο υπάρχουν οι ομάδες που θα 
πρωταγωνιστήσουν, οι ομάδες που θα κοιτά-
ξουν να τερματίσουν στα μισά για να μην κιν-
δυνεύσουν και αυτές που θα παλέψουν για τη 
σωτηρία. Η πρώτη ομάδα ανεβαίνει, η δεύτε-
ρη παίζει μπαράζ και οι τέσσερις τελευταίες 
υποβιβάζονται». 
Ο τεχνικός του Ιστορικού έκανε έκκληση και 
στον κόσμο του Ιστορικού να στηρίξει την 
ομάδα: «Καλούμε τους φίλους του Πανιωνί-
ου να στηρίξουν την ομάδα γιατί κάνει μια 
τεράστια προσπάθεια και θέλουμε να κατα-
λάβουν πως όταν έρχονται στο γήπεδο θα 
παίζουμε και για εκείνους», τόνισε, ενώ η 
Μαριάννα Αξιοπούλου με τη σειρά της είπε: 
«Επειδή μιλάμε για γυναικείο μπάσκετ, ξέ-
ρουμε πως ο κόσμος σπάνια γεμίζει τα γήπε-
δα και τα διακόσια, ακόμη και τα εκατό άτο-
μα είναι πολυτέλεια. Ακόμη και αυτά τα άτομα 
όμως μπορούν να σε παρασύρουν να δώσεις 
τα πάντα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λε-
πτό και χρειαζόμαστε δίπλα μας τον κόσμο 
του Πανιωνίου». 

Το γυναικείο μπάσκετ του Πανιωνίου  
αποκαλύπτεται στο NSTV
Γράφει ο Ανδρέας Λεκάκης, Αθλητικός Συντάκτης-Μέλος ΕΣΗΤΛΣΥΜ


